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Chuva de volta

Choveu o dia todo ontem na cidade. No interior, tempestade de granizo destruiu casas. Hoje só haverá chuva leve {pág 05}

Derosso tem sete
aliados na CPI

Só dois vereadores da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar 
contratos de publicidade na Câmara são da oposição Mulher do presidente da 
Câmara alegou doença para não depor ontem na Comissão de Ética {pág 02}

Construtora
vai manter
bosque

Operação prende
mais de 50 no PR
Polícia faz cerco ao tráfico na
capital e no interior {pág 04}

Planos vão ter
que pagar SUS 
Ministério quer receber por
procedimentos {pág 06}

Área verde tem araucárias  
MP acompanha caso a 

pedido de moradores 
Empresa garante que 

projeto prevê a manutenção 
das árvores {pág 05}

Juvevê

A CARIOCA
MICHELINE CARDOSO  
CANTA EM CURITIBA

NA SEXTA {pág 10}

ORQUESTRA
SINFÔNICA TOCA

FINALISTAS DE
CONCURSO {pág 10}

VIOLA
E HISTÓRIAS DE 
ROLANDO BOLDRIN
NO GUAIRÃO {pág 10}

Fabiana Murer
é ouro no salto 
Ela traz a primeira medalha do
atletismo brasileiro {pág 15}

Mín 11°C
Máx 17°C

CURITIBA
Quarta-feira, 
31 de agosto de 2011

Edição nº 89, ano 1
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Sete aliados e dois adversários vão
investigar presidente da Câmara

Campo Largo
faz conferência 
JUVENTUDE. Na sexta-feira
será realizada a etapa mu-
nicipal de Campo Largo
da 2ª Conferência Nacio-
nal da Juventude. Será no

Colégio Estadual Macedo
Soares, às 13 horas.

METRO CURITIBA

Aumento da
RMC é aceito
APROVADO. A Comissão de
Constituição e Justiça da
AL aprovou projeto que
aumenta a RMC para 29 ci-
dades. METRO CURITIBA

Breves
A Justiça Federal conde-
nou 12 pessoas ligadas à
Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público
Centro Integrado e Apoio
Profissional, pelos crimes
de peculato e lavagem de
dinheiro, estimados em R$
28,3 milhões.

Entre os condenados está  o
presidente da Oscip, Dino-
carme Aparecido Lima, com
pena de 17 anos e quatro
meses em regime fechado. 

A condenação é por cri-
me de peculato e lavagem
de dinheiro, estimados em
R$ 28,3 milhões. A Oscip,

segundo acusação do Mi-
nistério Público, usou irre-
gularmente recursos desti-
nados a programas públi-
cos das áreas de saúde e
educação no Paraná (Lon-
drina), Maranhão e Rio de
Janeiro.  

METRO CURITIBA

Os nove vereadores que vão
integrar a Comissão Parla-
mentar de Inquérito da Câ-
mara que vai investigar os
contratos de publicidade as-
sinados pelo presidente da
casa foram finalmente defi-
nidos. Sete dos nove indica-
dos são aliados de Derosso.
Dois são oposição. Na defini-
ção sobre a proporcionalida-
de dos partidos na CPI, aca-
bou ficando de fora o verea-
dor Algaci Túlio, que propôs
a criação da comissão, pois
seu partido, o PMDB, não foi
contemplado.

Ontem, a Comissão de
Ética da Câmara deveria ou-
vir a mulher de Derosso,
Claudia Queiroz Albuquer-
que, dona da empresa Ofici-
na da Notícia, uma das con-
tratadas pela Câmara para a
publicidade. Claudia, po-
rém, alegou razões de saúde
e não foi. Ontem também os
partidos de oposição pedi-
ram o afastamento de De-
rosso. METRO CURITIBA

O Tribunal de Contas do Es-
tado aprovou ontem pela
manhã, “com ressalvas”, pa-
recer prévio pela regulari-
dade das contas do governo
estadual  do ano passado. O
parecer será encaminhado
à Assembleia Legislativa,
que faz o julgamento das
contas. Em 2010, o Paraná
esteve três meses sob a ges-
tão de Roberto Requião e
nove meses com Orlando
Pessuti, ambos do PMDB.

Votaram pela aprovação
do parecer do relator, Arta-
gão de Mattos Leão, os con-

selheiros Nestor Baptista,
Hermas Brandão e Caio Soa-
res. Foram contra os conse-
lheiros Ivan Bonilha e e
Heinz Herwig.

Bonilha justificou seu vo-
to contrário nos baixos in-
vestimentos na área de se-
gurança pública. Herwig
considerou que as ressalvas
apontadas pelo relator justi-
ficariam a não aprovação.

O relator fez as ressalvas
a partir do não atendimen-
to pelo governo do Estado
de determinações e reco-
mendações feitas pelo pró-

prio TCE ao julgar as contas
de 2009. O relator fez o pa-
recer pela aprovação dizen-
do que 2010 foi um ano atí-
pico, por ter tido gestões de
dois governadores e ter sido
ano eleitoral.

O relatório, o parecer e
os cadernos com as análises
do TCE sobre as contas do
governo em 2010 estão dis-
poníveis para consulta pela
internet no endereço
www.tce.pr.gov.br. No me-
nu da direita, é só acessar o
ícone Contas do Governa-
dor.  METRO CURITIBA

Presidente de Oscip é condenado

Sessão de ontem no Tribunal de Contas

DIVULGAÇÃO

TCE aprova contas ‘com ressalvas’

Derosso tem maioria
absoluta na CPI

Presidente da Câmara terá uma CPI amiga

DIVULGAÇÃO

9são os integrantes
da CPI. Definição

dos partidos e nomes
foi concluída e deixou
de fora quem propôs a
comissão.

Os indicados

Só Paulo Salamuni (PV) e

Pedro Paulo (PT) são da

oposição ao presidente da

Câmara.

PSDB

Partido de Derosso indicou
3:  Nely Almeida, Paulo
Frote e Emerson Prado 
DEM, PDT, PT, e PSB 

indicaram um cada: Denil-
son Pires, Tito Zeglin, Pe-
dro Paulo e Zezinho Sabará
Partidos Menores

indicaram Paulo Salamuni
(PV) e Zé Maria (PPS)
Presidente e relator

devem ser indicados nos
próximos dias

1
foco

www.metropoint.com
QUARTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2011

02 curitiba

Regularização

Anistia
de IPTU
A Câmara Municipal
aprovou ontem pro-
jeto de lei comple-
mentar que permiti-
rá a anistia de dívi-
das de IPTU para lo-
teamentos ocupados
por famílias de bai-
xa renda que estão
em processo de re-
gularização.

METRO CURITIBA

Cotações
Dólar

-0,25%
(R$ 1,58)

-0,61%
(R$ 2,29)

+0,96%
(55.385 pts)

Euro

Bovespa
Selic

(12,5%)

Salário
Mínimo
(R$ 545)
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Campo Largo recebe mais
uma edição da Feira Nacio-
nal da Louça e Feira de De-
coração, Artesanato e Pro-
dutos para o Lar. O evento
começa amanhã e vai até 11
de setembro no Ginásio da
Rondinha (BR 277 – km 20,
ao lado da Igreja São Sebas-
tião). A entrada custa R$ 3.

Campo Largo é conheci-
da como a Capital da Lou-
ça. É líder no país em pro-
dução – fabrica 90% das
porcelanas brancas de me-
sa nacional, 83% das porce-
lanas da América Latina,
40% das cerâmicas de mesa
nacional, 50% das cerâmi-
cas para eletroeletrônicos e
eletromecânica. 

O polo cerâmico é for-
mado por 35 empresas e
gera 7 mil empregos dire-
tos e outros 7 mil indiretos.
Mais de 50% da arrecadação
de ICMS do município é ge-

rada pela indústria de cerâ-
mica.

METRO CURITIBA

www.metropoint.com
QUARTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2011curitiba 03

Supletivo
terá de
indenizar
alunos
Terá de fechar as portas o
Curso Campos Salles Ltda.,
entidade de ensino que ofe-
recia cursos para conclusão
de ensino fundamental e
ensino médio em Londrina.
A decisão é da Promotoria
de Defesa do Consumidor
do município, que prevê a
indenização de “todas as
pessoas lesadas pelo curso”.

Segundo o MP-PR, a enti-
dade não era habilitada jun-
to ao Conselho Estadual de
Educação. “Por conta disso,
os diplomas conferidos pelo
curso não tinham validade.
Estima-se que muitos alu-
nos foram prejudicados.”

Também foi imposta
multa de R$ 30 mil por da-
nos morais coletivos. O va-
lor será revertido em prol
do Fundo de Reparação dos
Direitos Difusos do Estado
do Paraná.

Quem precisar de orien-
tação pode entrar em conta-
to com a promotira pelo tel.:
3372-9200. METRO CURITIBA

Estudantes
devem
desocupar
Reitoria
O UEM (Movimento Estu-
dantil da Universidade Esta-
dual de Maringá) deve deci-
dir hoje se desocupa ou não
o prédio da Reitoria, toma-
do desde o dia 25 de agosto.

Eles se reuniram ontem,
em Curitiba, com o secretá-
rio da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, Alípio
Leal, e o reitor da UEM, Jú-
lio Santiago Prates Filho,
para discutir reivindicações
que foram encaminhadas
ao governo na última sexta-
feira, como obras da Casa
do Estudante e ampliação
do Restaurante Universitá-
rio. METRO CURITIBA

Em todo o Paraná, professo-
res da rede estadual foram
às ruas reivindicar melho-
res condições de trabalho e
salário. Em Curitiba, 2 mil
profissionais saíram da pra-
ça Santos Andrade rumo ao
Centro Cívico.

A principal reivindicação
dos educadores é a equipa-
ração do piso salarial com o
nacional. Até agora, eles
conseguiram equiparar a re-
muneração dos profissio-
nais do magistério aos ven-
cimentos básicos dos profis-
sionais de nível superior.

Ontem, a Assembleia Le-
gislativa aprovou a propos-
ta do governo de aumentar
o salário dos professores es-
taduais em 5,83%. O índice
se soma ao reajuste de 6,5%
da data-base, totalizando
12,33%. O projeto depende
agora de sanção do governa-
dor Beto Richa (PSDB).

Sala de aula

Outro ponto reivindicado é
o não fechamento de salas
de aula. “Não concordamos,
em hipótese nenhuma, que

sejam unidas turmas e cria-
da a superlotação. Lutamos
pela diminuição no número
de alunos por sala de aula”,
afirma a presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores
em Educação Pública do Pa-
raná, Marlei Fernandes.

Professores estaduais
fazem paralisação

Em passeata, educadores reivindicam melhorias salariais e de trabalho Data lembra os
23 anos da repressão pela cavalaria da PM enquanto professores faziam manifestação

Professores acompanharam votação de reajuste na AL

RODRIGO LEAL/METRO CURITIBA

CAMILA.PEREIRA
@METROJORNAL.COM.BR

Pauta

Outras reivindicações em

negociação com o Estado:

Cumprimento da Lei do Pi-
so que garante hora-ativi-
dade de 33%: um terço da
jornada de trabalho desti-
nado ao planejamento de
aulas e correção de provas.
Implantação de promoções
e progressões e o reconhe-
cimento de titulação na
carreira.
Melhoria no atendimento
da saúde.
Auxílio-transporte para to-
dos os funcionários.

REPRESSÃO DA PM

Dia 30 de
agosto é
histórico

A data da paralisação foi
escolhida para lembrar
30 de agosto de 1988,
quando professores em
greve foram duramente
reprimidos pela PM e sua
cavalaria, inclusive com
uso de cacetetes, cães e

bombas de efeito moral
para dispersar a manifes-
tação na frente do Palácio
do Governo. A classe rei-
vindicava reajuste salarial
ao então governador Ál-
varo Dias (PSDB), hoje se-
nador. METRO CURITIBA

Evento deve receber

60 mil pessoas

DIVULGAÇÃO

Pela primeira vez na histó-
ria da Microsoft Imagine
Cup – maior competição
mundial de tecnologia –,
uma equipe da América
Latina venceu na catego-
ria Game Design – Xbox.
Foi a  Signum Games, for-
mada por quatro estudan-

tes de Curitiba: Rafaela
Costa, Fernanda da Costa,
Rafael Kaminenko e Thia-
go Ribeiro.

A final aconteceu em
Nova York (EUA). Eles des-
bancaram quatro equipes
da República Tcheca, Tai-
lândia e Canadá e ganha-

ram US$ 25 mil.
Os curitibanos criaram o

jogo Ucan (em português,
“Você Pode”), voltado para
crianças e adolescentes. A
proposta é inspirar mais
pessoas a melhorar a cida-
de onde vivem a partir dos
quatro Objetivos do Milê-
nio da ONU: saúde, educa-
ção, meio ambiente e todo
mundo trabalhando pelo
desenvolvimento.

O jogo é ambientado em
Curitiba e traz característi-
cas e pontos turísticos da
capital. Tem proposta edu-
cativa, voltada a estudantes
de 8 a 16 anos. Ao cumprir
as metas do game, como
recolher o lixo e plantar ár-
vores, o jogador ganha vo-
luntários e doações para,
por exemplo, construir es-
colas e hospitais na cidade. 

METRO CURITIBA

Começa amanhã Feira
Nacional da Louça

Equipe quer distribuir o jogo em escolas públicas

DIVULGAÇÃO

Curitibanos vencem
torneio mundial de games

Ocupada

DIVULGAÇÃO

40 expositores esta-
rão no evento.

Entre eles, indústrias
de cerâmicas, pisos e
revestimentos, artesa-
nato e utensílios do lar.
As peças serão vendi-
das a preço de fábrica.
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Operação Liberdade foi feita a
partir de denúncias de moradores

Polícia cumpriu 62 mandados 
de busca e apreensão no Sítio
Cercado, Pinheirinho e Ganchinho

Ex-marido é
preso por morte 
65 ANOS. Um homem foi
preso ontem, acusado de
matar a ex-mulher a faca-
das durante discussão por
bens. A mulher tinha 40

anos e o crime ocorreu no
pet shop em que ela traba-
lhava. METRO CURITIBA

Acidente
para BR-277
CAMINHÕES. Uma batida
com dois caminhões inter-
ditou a pista ontem às
10h30. A BR-277 foi libera-
da à tarde. METRO CURITIBA

Breves
O Tribunal de Justiça do Pa-
raná condenou à demissão,
na sexta-feira, um escrivão
da 15ª Vara Cível de Curiti-
ba. Identificado apenas co-
mo J.L.C.M., ele teria usado
documentos para conseguir
transferir para si o valor de
R$ 1,1 milhão.

O dinheiro vinha das
chamadas contas judiciais,
dinheiro depositado sob a
responsabilidade do Judiciá-
rio por pessoas envolvidas
em ações. De acordo com o
relator do caso, desembar-
gador Noeval de Quadros, o
escrivão “expediu e permi-

tiu que se expedissem ofí-
cios/alvarás para levanta-
mento de valores de contas
judiciais nos quais fazia
constar ele próprio como
beneficiário”, diz o voto.

O servidor desviaria o di-
nheiro de casos já arquiva-
dos ou sem movimentação

– com depósitos antigos ou
com saldo remanescente. O
valor pertencia às partes
dos processos.

Segundo o Tribunal de
Justiça, o desvio se compro-
vou através da checagem
das contas bancárias do es-
crivão. METRO CURITIBA

Cerca de 300 policiais ini-
ciaram ontem pela manhã
uma operação contra o trá-
fico de drogas na região
sul de Curitiba. O trabalho
começou às 6 horas da ma-
nhã e partiu do quartel da
Polícia Militar no centro
da cidade.

No período da tarde, a
operação continuou no in-
terior do Estado. Por isso, a
Secretaria de Segurança
Pública só vai divulgar o
balanço final de prisões ho-
je, em entrevista coletiva
do secretário estadual Rei-
naldo de Almeida César. 

Em Curitiba, foram mo-
bilizados 170 policiais mi-
litares, 120 policiais civis e
65 guardas municipais. Lo-
go ao amanhecer e muni-
dos de mandados judiciais,
eles foram aos pontos pre-

viamente investigados. 

Dados preliminares
Segundo informações pré-
vias, pelo menos 20 pes-
soas foram presas em Curi-
tiba, com envolvimento no
tráfico de drogas. No Esta-
do, foram mais de 50. Um
carro e uma moto foram
apreendidos, além de co-
caína e crack e um revólver
calibre 38.

A Abrabar, Associação Brasi-
leira de Bares e Casas Notur-
nas, se reúne na segunda-
feira para tomar medidas
contra a violência no entor-
no dos estabelecimentos.
Nas últimas semanas, ocor-
reram crimes envolvendo
clientes próximo a bares,
como o Celebrare, na praça
Espanha, John Bull, na rua
Mateus Leme, e o Rancho
Brasil, na avenida das Tor-
res. Os comerciantes, diz o
presidente da associação,
Fábio Aguayo, não querem
mais “pagar a conta” pelos

crimes. “Quando acontece
um caso desses, o movimen-
to cai cerca de 40% por dois
ou três meses. Dentro dos
bares todo mundo está a sal-
vo. A segurança é um pro-
blema social”, defende.

De acordo com Aguayo,
os bares vão financiar uma
campanha para cobrar do

governo mais ações. “Não
faz diferença se foi esse ou
aquele governo que deixou
a situação desse jeito. Já que
não tem efetivo, a popula-
ção precisa saber disso e
abrir o jogo. Vamos partir
para prevenção e educação.” 

O último crime ocorreu
no fim de semana, no Ran-
cho Brasil, e envolveu um
policial civil e um ex-agente
penitenciário. “O policial
tem mania de entrar arma-
do e quer beber. Pedimos re-
gras para isso”, diz Aguayo.

METRO CURITIBA

Escrivão demitido por desvio de R$ 1 mi

Nas últimas semanas, crimes ocorreram próximo a bares

RODRIGO LEAL / METRO CURITIBA

Bares se reúnem para coibir violência

Polícia prende mais de 50
em operação contra tráfico

Bairros da região sul de Curitiba foram os primeiros a receber a polícia

DIVULGAÇÃO

20 pessoas foram
presas em Curiti-

ba, e pelo menos mais
30 em várias cidades
do interior. Balanço 
será divulgado hoje.

www.metropoint.com
QUARTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2011
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Propostas 

Abrabar vai propor 

algumas medidas

Câmeras

Monitoramento público
em locais de grande movi-
mento, como a av. Batel
Blitz    

Bares querem mais fiscali-
zação na madrugada aos
motoristas
Policiais e armas

Mais regras para os agen-
tes que bebem armados 

“Chega de apenas
nós, do turismo,
pagarmos a conta.”
FÁBIO AGUAYO, 
PRESIDENTE DA ABRABAR

THIAGO.MACHADO
@METROJORNAL.COM.BR
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Construtora garante que
não vai cortar araucárias

O bosque com araucárias
localizado na rua Campos
Sales com Manoel Eufrásio,
no Juvevê, não será destruí-
do para dar lugar a um con-
domínio. Esta é a promessa
da construtora Cyrela, que
diz ter enviado o projeto à
prefeitura em 25 de julho.

“Tivemos todo o cuidado
de elaborar o projeto pre-
servando esse coração ver-
de. A Cyrela não vai desma-
tar a área”, garante a coor-
denadora de Produtos, Síl-
via Fernandes Soares.

De acordo com ela, só
uma araucária terá de ser
cortada. “Ela está doente e
oferece risco, segundo ava-
liação da Universidade Fede-
ral.” Outras árvores, de espé-
cie frutífera, serão retiradas
e replantadas no bosque. 

Os moradores temiam
perder a área verde e fize-
ram reclamação no Ministé-
rio Público Estadual. “Te-
mos medo de derrubarem
tudo, como aconteceu em
outras construções”, diz a
síndica do Condomínio Chá-
cara Juvevê, Ivone Pimentel.

Segundo o promotor de
Justiça do Meio Ambiente
de Curitiba, Edson Luiz Pe-
ters, não foi detectada irre-
gularidade. “Por ora, não
foi constatado dano ao bos-
que nativo”, afirma.

O condomínio será ergui-
do nas clareiras do bosque,
onde já havia outras cons-
truções, segundo Sílvia.

Moradores do Juvevê temem perder área verde para construção de
condomínio Cyrela afirma que tudo será preservado MP está atento

Bosque nativo será preservado, diz Cyrela

www.metropoint.com
QUARTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2011curitiba 05

Chuva de granizo
atinge 14 cidades
As fortes chuvas que caí-
ram no Estado causaram es-
tragos principalmente na
região oeste, sul e centro,
onde houve queda de grani-
zo. Segundo a Defesa Civil,
14 cidades foram atingidas. 

As ocorrências foram
em Boa Esperança do Igua-
çu, Cascavel, Pinhão, Foz
do Iguaçu, Reserva do
Iguaçu, Guaraniaçu, Man-
gueirinha, Iguatu, Nova
Esperança do Sudoeste,
Coronel Vivida, Pato Bran-
co, Salto do Lontra, São
João e Itapejara do Oeste.

O número de pessoas afe-
tadas chegou a 6.540. Às
18h, havia caído para 5.515. 

O granizo foi causado pe-
la chegada de uma frente
fria. Segundo o Simepar,
hoje as chuvas devem ser
mais fracas e a temperatura
cai amanhã. Há previsão de
geadas. METRO CURITIBA

CAMILA.PEREIRA
@METROJORNAL.COM.BR

RODRIGO LEAL/METRO CURITIBA

Frio chega com clima mais seco a partir de amanhã

1.078 casas fo-
ram danifi-

cadas. Os desalojados
chegaram a 325. Com a
melhora da situação,
caíram para 91. 

RODRIGO LEAL/METRO CURITIBA
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A ANS (Agência Nacional de
Saúde Suplementar) passará
a cobrar dos planos de saú-
de complementar, quando
seus consumidores forem
atendidos pela rede pública,
o pagamento de atendimen-
tos ambulatoriais de alta
complexidade, as chamadas
APACs. 

Incluem-se neste grupo,
por exemplo, a quimiotera-
pia (tratamento do câncer),
acompanhamento em saú-
de mental e o atendimento
em Hospital Dia. 

O ressarcimento está pre-
visto na Lei dos Planos de
Saúde (lei 9.656). Os recur-
sos arrecadados serão desti-
nados ao FNS (Fundo Nacio-
nal de Saúde) e aplicados
em ações estratégicas.

www.metropoint.com
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Vacinação tem
meta próxima
SARAMPO. A dose de refor-
ço da vacina contra o sa-
rampo já imunizou 93,9%
das crianças entre 1 e 7
anos incompletos residen-
tes em Curitiba. Foram
aplicadas 124.823 doses
até ontem, indicando que
os 95% de cobertura reco-
mendados pelo Ministério
da Saúde podem ser atin-
gidos antes do final da
ação, marcado para 16 de
setembro. A informação é
do Centro de Epidemiolo-
gia da Secretaria Munici-
pal da Saúde, que monito-
ra a evolução da cobertura
desde o início da campa-
nha, na véspera do Dia dos
Pais. O bom desempenho
da campanha se deve à
adesão dos responsáveis
pelas crianças entre 1 e 4
anos. METRO CURITIBA

Descarte de
medicamentos
FARMÁCIAS. A Droga Raia
está expandindo, para o
Paraná, o programa Des-
carte Consciente, um sis-
tema de recolhimento e
destinação correta de me-
dicamentos vencidos ou
em desuso. Os equipa-
mentos estão instalados
em 20 lojas da rede, sendo
13 em Curitiba, três em
Londrina, uma em Marin-
gá, Cascavel, Cianorte e
Umuarama, número que
deverá ser ampliado nos
próximos meses.

METRO CURITIBA

Plano contra
as enchentes 
PLANEJAMENTO. A criação
de um fundo de combate
às enchentes e a implanta-
ção de um sistema de mo-
nitoramento dos rios são
algumas das ações previs-
tas no Plano Diretor de
Drenagem Urbana, que es-
tá sendo elaborado pela
Prefeitura de Curitiba. A
primeira etapa do estudo,
que coletou dados sobre a
situação da drenagem da
cidade, foi apresentada,
ontem, à equipe técnica
municipal pela Cobrape
(Companhia Brasileira de
Projetos e Empreendi-
mentos), responsável pelo
trabalho. METRO CURITIBA

Breves

Plano de Saúde
terá que pagar SUS 

Dinheiro do SUS

Atualmente, 46 milhões de

brasileiros possuem pla-

nos de saúde para o aten-

dimento médico hospita-

lar e ambulatorial.

Em 2011, a ANS obteve res-

sarcimento de R$ 32,6 mi-

lhões junto às operadoras.

O total supera a soma arre-

cadada nos últimos quatro

anos, que foi de R$ 27,6 mi-

lhões.

A quantidade de AIHs (Au-

torizações para Internações

Hospitalares) ressarcidas

neste ano foi de 20.917.

A Agência Nacional de

Saúde Suplementar tem

R$ 62 milhões em caixa.

Planos de Saúde terão que ressarcir o SUS

DIVULGAÇÃO

Ministério da Saúde vai cobrar ressarcimento dos planos de saúde por
atendimentos de alta complexidade quando forem feitos na rede pública

Pesquisa inédita da PUC-PR
revela que o extrato de soja
possui um efeito protetor
sobre a função cardíaca,
podendo ser um aliado no
tratamento do infarto do
miocárdio. 

O estudo avaliou os efei-
tos do extrato de soja e da
isoflavona, substância pre-
sente na soja, no infarto do
miocárdio em ratos e foi
baseado na tese de doutora-
do da nutricionista e pro-
fessora da PUC-PR Ana Cris-
tina Miguez. 

Segundo o coordenador

da pesquisa e professor do
Programa de Pós-Gradua-
ção, Luiz César Guarita Sou-
za, os alimentos funcionais
influenciam na redução de
colesterol e triglicerídeos. 

“A nossa pesquisa teve
como objetivo identificar
se este benefício seria se-
melhante no tratamento
em animais com infarto do
miocárdio, ou seja, não na
forma de prevenção da
doença coronária, mas co-
mo tratamento pós-oclusão
coronária”, explica.

METRO CURITIBA

A pesquisa revela que houve melhora de 30%

DIVULGAÇÃO / PUC-PR

Soja ajuda a tratar pós-infarto

Puma raro é avistado em fazenda no PR
Um puma da espécie conco-
lor foi filmado no dia 20 de
agosto, em uma proprieda-
de adotada pelo PDE (Pro-
grama Desmatamento Evi-
tado) da SPVS (Sociedade de
Pesquisa em Vida Selvagem
e Educação Ambiental). Foi
em Ponta Grossa, na divisa
com o Parque de Vila Velha.
Segundo maior felino do
Brasil, o puma também é
conhecido como suçuarana,
leãozinho-baio, leãozinho-
da-cara-suja e onça-parda e
é uma espécie ameaçada. 

METRO CURITIBA

AA faz reunião
aberta ao público
Os Alcoólicos Anônimos do
Paraná realizam amanhã,
às 20h, audiência pública,
no Centro de Convenções
de Curitiba, em comemora-
ção aos 43 anos de AA no
Paraná.  

O tema da audiência pú-
blica este ano será Juntos
com AA – O Trabalho Social
com Nossos Amigos. O pro-
blema do alcoolismo vem
aumentando cada vez mais
entre jovens e mulheres. 

“Nunca tinha sido iden-
tificado claramente que as
mulheres e os jovens vêm
bebendo tanto quanto a po-
pulação masculina. Isto é
perceptível nos consultó-
rios”, afirma o psiquiatra e
colaborador do AA, Dago-
berto Hungria Requião.

Segundo dados do MS
(Ministério da Saúde) e da
USP, 10,6% das mulheres
pesquisadas preferiam
exagerar na ingestão de
bebida alcoólica em 2011.
Em 2006, este índice foi
de 8,2%.

Outra pesquisa do MS
realizada com 12.856 estu-

dantes de 27 universidades
apontou que 80% dos entre-
vistados que se declararam
menores de 18 anos afir-
maram já ter consumido
bebida alcoólica.

Além disso, 43% relata-
ram já ter feito uso múlti-
plo e simultâneo de álcool
e outras drogas uma vez na
vida.

“O papel do AA é impor-
tante e fundamental. Mas
não podemos deixar de
pensar e agir na prevenção
do alcoolismo, principal-
mente com relação aos
nossos jovens”, alertou Re-
quião. METRO CURITIBA

18%
da população brasilei-
ra com idade igual ou
maior do que 18 anos
apresenta consumo
abusivo de bebidas al-
coó́licas, que são 5 do-
ses ou mais entre ho-
mens e 4 doses ou
mais entre mulheres.

O puma visto é semelhante a este fotografado no litoral

“Ver um puma
como este mostra
como é importante
preservar.”
DENILSON CARDOSO, DA SPVS

DIVULGAÇÃO / SPVS 
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A Justiça Federal negou
ontem o pedido do Minis-
tério Público Federal de
suspender atividades no
aeroporto de Congonhas.
A paralização seria feita
para uma vistoria de segu-
rança, requisitada devido
ao acidente com avião da
TAM em 2007. 

Para que a fiscalização
fosse possível, seria neces-
sário cancelar todas as
operações de pouso e de-
colagem no aeroporto. A

promotoria acha necessá-
ria a suspenção por acredi-
tar que as precárias condi-
ções da pista foram agra-
vantes no acidente com o
avião da TAM. 

A Justiça concordou e
afirmou que as condições
do aeroporto não favore-
cem a segurança dos usuá-
rios. O pedido só foi nega-
do porque, em 2007, peri-
tos criminais analizaram a
pista e não recomendaram
interdição do local. METRO
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Envolvidos em bullying 
sofrem castigo em casa
Cerca de 70% das crianças e
adolescentes envolvidos
com bullying nas escolas so-
frem algum tipo de castigo
corporal em casa. É o que
mostra uma pesquisa divul-
gada ontem, feita com 239
alunos de ensino funda-
mental em São Carlos, inte-
rior de São Paulo. 

Dos entrevistados, 44%
haviam apanhado de cinto
da mãe e 20,9%, do pai. A
pesquisa mostra ainda que
24% das mães haviam dado

tapas no rosto dos filhos, as-
sim como 13% dos pais. 

Segundo a pesquisadora
da Universidade Federal de
São Carlos Lúcia Cavalcanti
Williams, meninos vítimas
de violência severa em casa
têm oito vezes mais chan-
ces de se tornar vítimas ou
autores de bullying. Para
tentar diminuir os índices
de violência contra crian-
ças e adolescentes em casa,
os pesquisadores sugerem
a reforma legal, com a cria-

ção de leis que proíbam es-
se tipo de violência, a di-
vulgação de campanhas na-
cionais – como as que já
vêm sendo feitas – e a par-
ticipação infantil, com
crianças sendo encorajadas
a falar sobre assuntos que
as afetem. 

“A principal reclamação
das crianças é que elas não
aguentam mais ser espan-
cadas pelos pais”, destaca o
pesquisador da USP Paulo
Pinheiro. METRO

Chuva afeta mais de
104 mil em SC e RS
As chuvas que atingem o
Sul do país já afetaram
mais de 104 mil pessoas no
Rio Grande do Sul e em
Santa Catarina. Onze cida-
des já decretaram estado
de emergência nos dois Es-
tados, e Anchieta (SC) en-
trou em situação de cala-
midade pública.

Em Santa Catarina, mais
de 3 mil pessoas estão desa-
brigadas ou desalojadas. O
rio Iatajaí-Açu, na região do
Vale do Itajaí, subiu 6,6

metros acima do nível nor-
mal. Em Tubarão, o nível
do rio subiu 3,2 metros aci-
ma do normal. Três barra-
gens foram fechadas para
evitar alagamentos.

No Rio Grande do Sul, o
número de pessoas obriga-
das a deixar suas casas che-
ga a 800. Em Vacaria, cerca
de 200 casas foram deste-
lhadas por um vendaval.
Em Passo Fundo, o número
de residências afetadas ul-
trapassa 500. METRO

Cumbica 
estreia novo
terminal
amanhã
O aeroporto internacional
de Cumbica, em Guaru-
lhos, inaugura amanhã seu
novo terminal de embar-
que. Com a nova área, de
1,2 mil m2, a capacidade
anual de passageiros do
aeroporto vai subir de 24,9
milhões para 25,9 milhões.

O número, no entanto,
ainda não é suficiente para
abrigar a quantidade de
passageiros que passaram
por Cumbica no ano passa-
do, 26,5 milhões de pes-
soas. O total deste ano deve
ser ainda maior que a mar-
ca de 2010.

Para chegar ao novo
terminal, os passageiros
serão levados de ônibus
dos outros locais de em-
barque. Ao todo, a Infra-
ero investiu R$ 2,8 mi-
lhões. O novo terminal é
feito a partir de uma es-
trutura pré-moldada, que
o fez ganhar o apelido –
rejeitado pelo governo –
“puxadinho”. O sistema é
semelhante ao inagurado
na última semana em Vi-
racopos. METRO

Casal é preso
fazendo sexo
em rua de
Rolândia
Um casal foi preso na noi-
te de anteontem após ser
flagrado praticando sexo
oral no meio da rua em
Rolândia, na região norte
do Paraná.

O homem, de 43 anos, e
a mulher, de 37, foram de-
tidos na rua Topázia, no
bairro de Vila Oliveira,
após ser denunciados por
várias pessoas que passa-
ram pelo local, por volta
das 22h.

Segundo a polícia, eles
apresentavam sinais de
embriaguez e ignoraram
as ordens de interromper
a prática. Ainda de acordo
com a PM, eles ofenderam
os policiais e não pararam
com a ação mesmo no
quartel da Polícia Militar.
Segundo a tenente Janine
Luana Oliveira, houve
grande dificuldade em se-
parar os dois.

Levados para uma dele-
gacia, os dois foram libera-
dos após a polícia registrar
um termo circunstanciado
de ocorrência. O casal vai
responder processo por ato
obsceno e desacato à auto-
ridade. METRO

Justiça não suspende voos em Congonhas

Deputados livram colega 
envolvida no Mensalão do DEM

EDUARDO KNAPP/FOLHA PRESS

Manifestantes pedem a cassação de jaqueline na frente do Congresso

ELIO RIZZO/FUTURA PRESS

Jaqueline Roriz é 
absolvida na Câmara
A Câmara decidiu ontem,
por 265 votos a 166, não cas-
sar a deputada federal Ja-
queline Roriz (PMN-DF),
acusada de envolvimento
no esquema conhecido co-
mo Mensalão do DEM. Hou-
ve 20 abstenções, 

Ela foi flagrada em um
vídeo gravado em 2006 re-
cebendo dinheiro de Dur-
val Barbosa, delator do es-
cândalo que resultou na
perda de mandato do ex-go-
vernador do Distrito Fede-
ral José Roberto Arruda.

Para que seu mandato
fosse cassado, eram neces-
sários pelo menos 257 vo-
tos concordando com o re-
latório do deputado Carlos
Sampaio (PSDB-SP), que re-
comendava que Jaqueline

Roriz fosse cassada.
Ela ainda responde a um

inquérito no Supremo Tri-
bunal Federal pelo crime
de peculato. O procurador-
geral da República, Rober-
to Gurgel, apresentou na
semana passada uma de-
núncia contra a deputada.
Ela é acusada de ter atuado
para que um servidor pú-
blico viabilizasse um es-
quema de desvio de verbas
públicas. METRO

“Nesse doloroso
processo, sofri
constrangimentos
perante meus pais,
filhos, amigos 
e eleitores.”
JAQUELINE RORIZ

Pistas do aeroporto seriam fechadas
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A Drogaria São Paulo e
Drogarias Pacheco anun-
ciaram ontem a fusão dos
negócios de varejo farma-
cêutico e a criação da Dro-
garias DPSP S.A.

A companhia nasce co-
mo a maior empresa vare-
jista de produtos farmacêu-
ticos e 7ª maior rede de va-
rejo do país, com receita
bruta combinada de R$ 4,4
bilhões, segundo comuni-
cado divulgado ontem pe-
las empresas. A nova rede
terá 691 lojas em cinco Es-
tados brasileiros.

METRO

Brasileiros movimentam
26% a mais com cartões  
O Brasil encerrou o mês
de junho com pelo menos
três cartões por pessoa. O
número de cartões de cré-
dito, débito e de lojas em
circulação atingiu 657,2
milhões de unidades para
uma população de 190,7
milhões. 

O aumento do poder
aquisitivo do brasileiro e
do acesso de classes de
menor poder aquisitivo
aos serviços financeiros le-
vou a base de cartões a um
crescimento de 10% em re-
lação a junho do ano pas-
sado, segundo a Abecs, en-
tidade representativa do
setor. Somente no segun-
do trimestre, as transa-
ções com cartões movi-
mentaram R$ 158,9 bi-
lhões, alta de 26% em

comparação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. 

Além do acesso ao crédi-
to, outro fator que tem im-
pulsionado o uso do cartão
é a expansão das redes pa-
ra lugares como feiras e tá-

xis. Para especialistas, no
entanto, o consumidor
precisa ficar atento para
que as facilidades do di-
nheiro virtual não se tor-
nem dívidas. 

“Para quem tem apenas

uma fonte de renda fixa, o
ideal é possuir somente
um cartão”, diz o educa-
dor financeiro Reinaldo
Domingos. 

Outra dica do especialis-
ta é estabelecer o limite do
cartão em no máximo 50%
do rendimento mensal e o
vencimento da fatura para
entre cinco e dez dias após
a data de recebimento do
salário. “É uma forma de
impor limites nos gastos”,
afirma o educador.

Domingos recomenda
ainda que o consumidor fi-
que atento aos parcela-
mentos realizados com o
cartão. “Quem tem parce-
las já está endividado.”
Nesse caso, há grandes
chances de se tornar ina-
dimplente. METRO 

País encerra junho com cerca de três cartões em circulação por pessoa

BIA FANELLI/FOLHAPRESS

LETÍCIA MOREIRA/FOLHAPRESS

O STJ (Superior Tribunal de
Justiça) determinou que
instituições financeiras de-
vam responder, indepen-
dentemente de culpa, no
caso de fraudes cometidas
por terceiros, indenizando
as vítimas prejudicadas.

A decisão foi dada em
dois processos envolvendo
o Banco do Brasil e ocorreu
no sistema de recursos re-
petitivos, o que fará com
que ela seja aplicada a to-
dos os casos semelhantes
paralisados na corte.

Para se eximir da respon-
sabilidade, o banco deve
provar que houve a ação
criminosa de uma terceira
pessoa que não está direta-
mente ligada à operação
bancária. Outra situação
que exime o banco de res-
ponsabilidade é quando fi-
car provada a culpa exclusi-
va do consumidor, por
exemplo, se ele deu a senha
do seu cartão para alguém
ou foi relapso com os seus
documentos.

METRO COM AGÊNCIAS

Bancos responderão
por fraudes em contas

Microsoft
fará jogos
no país 
Os jogos para Xbox 360 da
Microsoft Studio, criadora
de títulos como Halo e
Gears of War, passarão a
ser feitos no Brasil, infor-
mou a Microsoft. A produ-
ção local das mídias, hoje
importadas do México ou
dos Estados Unidos, ficará a
cargo da Arvato.

Segundo a Microsoft, a
produção local permitirá
cortes nos preços dos jogos.
Os títulos mais baratos pas-
sam a custar R$ 69 (era 
R$ 89) e os mais caros, 
R$ 129 (era R$ 159). METRO

Transações somaram R$ 158 bilhões no segundo trimestre

Mesmo sem culpa, instituições devem indenizar clientes

Nova rede terá 691 lojas em cinco Estados

LEÃO FONTES/FUTURAPRESS

THIAGO DOMINGOS/FUTURA PRESS

76% dos clientes passam entre dois e nove 
minutos em lojas de conveniência

Brasileiros gastam em média 
R$ 13,70 em cada refeição

IOGURTE E CARNAVAL. Se-
gue a onda de enredos pa-
trocinados por empresas
privadas no Carnaval cario-
ca. Agora é a vez da Dano-
ne, que vai apoiar o desfile
da Porto da Pedra sobre a
história do iogurte. Resta
saber se essa parceria vai
dar samba.

HOW MUCH? O faturamen-
to dos cartões de crédito,
débito e de lojas no 2o tri-
mestre subiu 26% frente a
2010, em parte graças aos
R$ 4,9 bilhões que os brasi-
leiros gastaram com cartão
no exterior. Esse volume foi
22% maior que o do ano
passado.

Mais de 1/3 dos clientes das lojas de conveniência locali-
zadas em postos de combustível não possui carros, ou
seja, são pessoas que moram na vizinhança e usam o lo-
cal para pequenas compras. O tempo que eles passam
na loja, no entanto, é pequeno – não passa de quatro
minutos, em média. Mas é o suficiente para cair em ten-
tação. Prova disso é que chega a 44% o índice dos fre-
quentadores que fazem compras não planejadas em lo-
jas de conveniência, principalmente itens de bombo-
nière. Mesmo assim, o gasto médio, de R$ 7,84, pode ser
considerado baixo. Os dados são de uma pesquisa feita
pela Souza Cruz com 1,4 mil brasileiros de cinco capi-
tais – Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e
Bahia. O estudo descobriu ainda que 2/3 dos clientes de
conveniência são homens e 57% fumam.

CAMELÔ VERDE. Para co-
memorar os 25 anos de sua
banca de doces, no Centro
do Rio, o camelô David Por-
tes, que ganhou fama como
palestrante, fez parceria
com o Banco da Árvore – vai
plantar árvores para com-
pensar suas emissões de
gás carbônico. 

SAÚDE. Terminou ontem,
em SP, o Medical Travel
Meeting, evento voltado
para o promissor negócio
do turismo médico. O Brasil
recebe todos os anos 31 mil
pacientes estrangeiros e a
estimativa é que esse mer-
cado cresça 35% nos próxi-
mos cinco anos.

CANUDO. Pesquisa da Editora Abril mostrou que cursar uma
faculdade é meta de muitos jovens brasileiros. Nada menos
que 74% deles acreditam que só com formação superior se al-
cança sucesso profissional. Por isso mesmo, 82% dizem que
para eles o estudo tem prioridade frente à diversão.

As franquias de alimentação estão

entre as que mais crescem no país.

Levantamento feito pela ECD para

a ABF (Associação Brasileira de

Franchising) revelou que o

faturamento dessas lo-

jas deve subir 19% em

2011, em comparação com

2010. Cerca de 70% das franquias

de comida ainda se localizam em

shoppings, mas a opção por lojas

em ruas comerciais tem aumenta-

do bem nos últimos tempos.

CONVENIÊNCIA  
TENTADORA
LUIZ ALBERTO 
MARINHO

Luiz Alberto Marinho é publicitário, especialista em marketing de varejo
e escreve no Metro todas as quartas-feiras. 

Negócios em dia

Prato feito

PITON/FUTURA PRESS

Drogaria SP e Pacheco criam
a maior rede de farmácias
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SUPRI/REUTERS

Ramadã chega ao fim
Milhares de muçulmanos em todo o mundo celebra-
ram ontem o fim do mês do Ramadã. O feriado é
marcado pelo jejum diário enquanto há luz do dia.

Religião

Crianças carregam tochas comemorativas na Indonésia

Espanha 
vai congelar
corpos
A Associação Ibero-Ameri-
cana de Criopreservação
está desenvolvendo “cemi-
térios-laboratório” para
manter corpos congelados
na expectativa de que a
ciência descubra métodos
para ressuscitá-los.

O cadáver é conservado
em uma espécie de urna de
aço com um gerador de ni-
trogênio líquido projetado
para manter o corpo em
bom estado durante aproxi-
madamente cem anos.

Segundo Francisco Rol-
dán, diretor da entidade, o
financiamento do projeto é
garantido por interessados
ricos que, não só desejam
viver eternamente, mas
também esperam se benefi-
ciar das descobertas cientí-
ficas futuras para estar
sempre jovens. METRO

Onde está

o Kadafi?

Paradeiro de Kadafi ainda

é desconhecido. Já se disse

que ele estaria em Trípoli,

Syrte e na Argélia, e on-

tem surgiu mais uma espe-

culação

Sabha 

O ditador teria deixado Trí-
poli rumo a Sabha, 800 km
ao sul da capital, na última
sexta-feira

Fonte duvidosa 

A informação foi publicada
pela TV britânica Sky News,
citando um guarda-costas
de 17 anos de um dos fi-
lhos do coronel

Cabeça a prêmio 

Os rebeldes oferecem
US$ 1,6 milhão para quem
entregá-lo, vivo ou morto

140 mil reais será
o preço para

ter o corpo congelado
a -196oC. O custo total
do projeto deve atin-
gir R$ 100 milhões.

Conselho de Transição da Líbia dá prazo para aliados
de Kadafi se entregarem Ditador segue desaparecido

Rebeldes dão 3 dias para 
aliados de Kadafi desistirem

Rebeldes sentam na cama da casa de veraneio do ditador

GORAN TOMASEVIC/REUTERS

Os últimos redutos de
apoio ao ditador Muammar
Kadafi têm até o próximo
sábado para se render sem
que haja novos confrontos,
segundo o CNT (Conselho
Nacional de Transição lí-
bio), representação política
dos rebeldes que se opõem
à permanência do coronel.  

O presidente do CNT,
Mustafa Abdel Jalil, avisou
que vai recorrer à força mi-
litar caso não seja feito um
acordo com as cidades que
ainda defendem o poder de
Kadafi. “Não desejamos fa-
zer isso, mas não podemos
esperar mais”, justificou o
chefe dos rebeldes.

Os principais pontos de
rejeição a um novo gover-
no estão em Syrte, cidade
natal do ditador, e Zawara,
local-chave para o controle
do principal posto frontei-
riço com a Tunísia. Segun-
do os rebeldes, o conflito já
deixou 50 mil mortes.

Brasil vai à reunião
O governo brasileiro con-
firmou ontem que vai en-
viar um representante à
reunião de amanhã, na
França, convocada pelo
presidente Nicolas Sarko-
zy para discutir a situação
na Líbia. O encontro deve
ter a participação de 40
países. METRO

“Até sábado, se não
houver indicações
pacíficas para a
implementação
disto [novo
governo], vamos
resolver a situação
militarmente.”
MUSTAFA ABDEL JALIL, PRES. CNT

Internet fica mais rápida com grafeno
Cientistas britânicos de-
senvolveram uma maneira
de usar o grafeno, o mate-
rial mais fino do mundo,
para capturar e converter
mais luz do que era possí-
vel anteriormente, o que
abre caminho a avanços
na internet de alta veloci-
dade e outras formas ópti-
cas de comunicação. 

Em um estudo publica-
do pela revista “Nature
Communication”, a equipe
– que inclui Andre Geim e
Kostya Novoselov, ganha-
dores do Prêmio Nobel no
ano passado – descobriu
que, ao combinar grafeno e
nanoestruturas metálicas,
o volume de luz que o gra-
feno é capaz de absorver e

converter em energia au-
menta 20 vezes.

Devido à mobilidade dos
elétrons no grafeno, as cé-
lulas produzidas com o ma-
terial podem atingir veloci-
dades centenas de vezes
mais rápidas que as ofere-
cidas pelos cabos de inter-
net atuais. 

AGÊNCIAS
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O paladino da 
música de raiz

O ator e cantor Rolando
Boldrin traz para Curitiba o
show “Um Brasileiro”. A
apresentação é neste sába-
do, às 21h, no Guairão. 

O show terá músicas na
viola somadas às histórias

contadas pelo artista. 
Boldrin é reconhecido

por seu trabalho em televi-
são, teatro, cinema e pelo
projeto Vamos Tirar o Brasil
da Gaveta. Ele começou ain-
da menino, em São Joa-

quim da Barra, onde nas-
ceu. Aprendeu a tocar viola
e contar histórias, elemen-
tos que fizeram parte de
sua longa carreira. Aos 22
anos, conseguiu seu primei-
ro trabalho de artista profis-

sional, como figurante de
teleteatros na TV Tupi.

Como ator e cantador na
década de 1980, começou a
fazer musicais na televisão,
e adotou a responsabilidade
de divulgar a música brasi-

leira, com o Empório Brasi-
leiro, na TV Bandeirantes. 

METRO CURITIBA

Guairão (r. Conselheiro
Laurindo, s/nº). Dia 3/9,
às 21h. R$ 80 e R$ 40 (meia).

O ator e violeiro se apresenta neste sábado no Guairão 
A apresentação contará com músicas na viola e histórias do artista

Nascido em 1936, começou a trabalhar como artista profissional aos 22 anos

DIVULGAÇÃO

2
cultura

cultura10 www.metropoint.com
QUARTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2011

Micheline Cardoso
toca no Jokers
A compositora carioca Mi-
cheline Cardoso se apresen-
ta nesta sexta-feira, às 22
horas, no Jokers.  

A cantora vem pela pri-
meira vez a Curitiba para
lançar o seu quarto traba-
lho solo, o CD Cascadura
Samba. Na abertura da noi-
te, ela será recebida por
uma anfitriã paranaense, a
sambista Doriane Concei-
ção, que irá preparar a pista
com samba de raiz.

Micheline é carioca e
dona de um grande reper-
tório autoral, que ela cha-

ma de “samba de pista”.
Ela também faz parte da
banda Nando Reis e Os In-
fernais, em que atua como
backing vocal, dividindo o
palco com o ex-Titãs em
alguns duetos.

O último disco, “Casca-
dura Samba”, já tem a músi-
ca “Made in Brasil” na lista
dos mais tocados da Europa
e do Canadá.

METRO CURITIBA

Jokers (r. São Francisco, 164,
tel.: (41) 3324-2351).
Dia 2/9, às 22h. R$ 20.

OSP toca 
finalistas
de concurso
Na sexta-feira, a Orquestra
Sinfônica do Paraná apre-
senta, sob a regência do
maestro Márcio Steuerna-
gel, as cinco obras vencedo-
ras da primeira etapa do
concurso de compositores
iniciado no mês de junho.
No final, o público e uma
banca irão escolher a obra
vencedora. 

METRO CURITIBA

Guairão (r. Conselheiro
Laurindo, s/nº). Dia 2/9,
às 20h. Gratuito.

A cantora será recebida pela 

sambista Doriane Conceição

DIVULGAÇÃO

Música

São Paulo 
Arte Trio

O grupo São Paulo Ar-
te Trio se apresenta
na sexta-feira, às 20h,
no Teatro Londrina –
Memorial de Curitiba.
O grupo está em uma
turnê por várias capi-
tais com o projeto
Imagens do Brasil.

O trio interpreta
duas obras de compo-
sitores brasileiros, do
final do século 19 e
início do século 20.

METRO CURITIBA

Memorial de Curitiba
– Teatro Londrina
(r. Claudino dos
Santos, 79, Largo da
Ordem). Dia 2/9,
às 20h. Gratuito.
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‘Jesus and Mary’ vai relançar discos 
A banda escocesa Jesus
and Mary Chain prepara
para setembro e outubro
o relançamento de sua
discografia completa em
CD.

No próximo dia 19, se-
rão relançados “Psycho-

candy” (1985) e “Dark-
lands”. (1987). No dia 26
de setembro, sairão os ál-
buns “Automatic” (1989) e
“Honey’s Dark” (1992) e,
por fim, em 3 de outubro,
haverá o relançamento de
“Stoned & Dethroned”

(1994) e “Munki” (1998).
As novas edições dos

discos do Jesus and Mary
Chain contarão com di-
versos lados B, demos e a
participação da banda em
programas de rádio.

METRO RIO

O “Jesus...” em show com a atriz Scarlett Johansson

GETTY IMAGES

David Guetta volta a animar a
pista com ‘Nothing But The Beat’
De Rihanna a Estelle, de
Snoop Dogg a Will.I.Am,
de Jennifer Hudson a Jes-
sie J. Pouca gente conse-
gue reunir tantos astros
da música pop mundial
como David Guetta, que
lança seu novo álbum essa
semana no Brasil (preço
médio: R$ 49,90). 

“Nothing But The Beat”
(algo como “Nada Além da
Batida”) traz dois discos. O
primeiro, só com hits vo-
cais, tem participações es-
peciais de Flo Rida, Nicki
Minaj, Taio Cruz, Ludacris,
Usher, Timbaland, Jessie J
e Lil Wayne, entre outros.
O segundo, totalmente
instrumental, é a música
eletrônica no seu estado
mais pop e dançante. 

O álbum segue a fórmu-
la criada por Guetta, que
pretende agradar baladei-

ros em todo o mundo e
render horas de pop mu-
sic executadas nas rádios.
Por isso, não espere por
experimentações e sonori-
dades alternativas. O fran-
cês quer ser popular. E
nisso tem se saído muito
bem. 

Da lista, duas já circu-
lam pelas emissoras:
“Where Them Girls At” e
“Sweat”, parceria de su-
cesso entre o hip-hop de
Snoop Dogg e as batidas

tecnológicas. 
Sucessor de “One Love”,

álbum de 2009 que ven-
deu mais de 3 milhões de
cópias e 12 milhões de sin-
gles, “Nothing But The
Beat” ainda tem muito
material para animar os
dias e noites dos fãs de
dance music. “Repeat
Feat” e “Nothing Really
Matters” estão entre as
candidatas ao posto de no-
vo hit dos clubes e festas. 

DJ e produtor influente,
Guetta realizou mais de
400 shows nos últimos
dois anos. “F*** Me I’m Fa-
mous”, sua balada fixa na
Pacha de Ibiza, é uma das
festas mais disputadas do
mundo. 

Em novo álbum, DJ e produtor cria hits dançantes com vozes de Nicki Minaj, Snoop Dogg, Will.I.Am e Jessie J,
entre outros Disco duplo reúne 22 faixas de pop eletrônico feito sob medida para a balada

O francês costuma lotar as festas e baladas em que se apresenta

Judy Greer será
ex de Kutcher
em ‘Two and a
Half Men’
A atriz, que interpreta Con-
nie em “Mad Love”, será a
responsável pelo coração

partido de Walden Schmidt
(Ashton Kutcher) na nova
temporada de “Two and a
Half Men”, que estreia em
19 de setembro nos EUA.  

Esta não será a primeira
aparição de Judy na série.
Em 2007, ela foi uma das
garotas por quem Charlie
(Charlie Sheen) se interes-
sou. METRO

JIM DYSON/GETTY IMAGES

DIVULGAÇÃO

THAIS.AZEVEDO
@METROJORNAL.COM.BR

JASON MERRITT/GETTY IMAGES

Judy viverá Bridget
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Está definida a parceira de
Hugh Jackman na adapta-
ção cinematográfica de “Os
Miseráveis”: a atriz Anne
Hathaway topou interpre-
tar Pauline, a protagonista
feminina da história.  

A direção ficará por con-

ta de Tom Hooper, vencedor
do Oscar em 2011 por “O
Discurso do Rei”. De acordo
com o ti-ti-ti de Hollywood,
ele teria exigido que a pro-
dução conseguisse Anne pa-
ra o papel.

METRO

Anne viverá Pauline no
longa de Tom Hooper

IAN GAVAN/GETTY IMAGES

MANUEL SILVESTRI/REUTERS

Clooney chega pelo mar a Veneza

De lancha e rodeado de amigos, o ator e diretor americano George Clooney che-
gou ontem a Veneza, na Itália. Hoje, “The ides of march”, filme dirigido pelo galã
cinquentão, abre a programação do Festival de Cinema de Veneza 2011, 
que acontece até o próximo dia 10.

Cheio de marra

Clooney, com sua turma, na lancha que o deixou em Veneza

Anne Hathaway estrelará ‘Os Miseráveis’
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Sudoku

por Farini
Os invasores

Cruzadas

Áries – 21/3 a 20/4
Você estará muito seguro. Vai enxer-
gar a vida de forma mais organizada

e ponderada. As pessoas com quem convive
vão notar que está mais maduro.

Touro – 21/4 a 20/5
Seu humor vai estar equilibrado e vo-
cê estará calmo. Bom período para

consolidar seus relacionamentos. A saúde vai
estar ótima. 

Gêmeos – 21/5 a 20/6
Você pode conseguir se curar de algo
que o incomodava. É um período de

boa saúde e bom para tratamentos médicos.

Câncer – 21/6 a 22/7
Você estará mediúnico e interessado
pelo lado espiritual da vida. Pode

confiar em suas intuições, elas estarão reve-
lando coisas importantes. 

Leão – 23/7 a 22/8
Contará com proteção do plano espi-
ritual. O contato com a praia e o mar

lhe trarão bem-estar. Aproveite para purificar
sua vida.

Virgem – 23/8 a 22/9
Bom período para quem trabalha
com arte e sensibilidade, como músi-

cos, pintores e atores, e também para psicólo-
gos. Boa fase para meditação.

Libra – 23/9 a 22/10
Sua vida profissional vai passar por
um período de elevação e prestígio.

Pode receber aumentos de salário.  Alguma
boa oportunidade pode aparecer.  

Escorpião – 23/10 a 21/11
É uma boa época para arrumar novo
emprego, fazer contratos lucrativos

ou marcar casamento. A vida social estará
mais alegre, participe de festas.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Sua personalidade brilhará mais que
o normal e isso o deixará de ótimo
humor. Os problemas serão ameniza-

dos, aproveite para resolvê-los. 

Capricórnio – 22/12 a 20/1
Pode aparecer a chance de uma via-
gem ao exterior. É uma época exce-

lente para entrar numa faculdade ou passar
em um concurso público. 

Aquário – 21/1 a 19/2 
Você vai estar estável e seguro de si
mesmo. A autoconfiança vai fazê-lo se

empenhar muito no trabalho, o que trará soli-
dez e construtividade à sua carreira. 

Peixes – 20/2 a 20/3
Você vai se sentir muito mais ma-
duro. Bom contato com pessoas
mais velhas, que vão encará-lo

com mais atenção. 

Tania Gori é reitora da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa. Informações pelo telefone (11) 4994-4327, rua
das Figueiras, 2.146, Sto. André, SP. Atendimentos on-line com a Equipe Tania Gori em www.taniagori.com.br. No
dia 1º de setembro, haverá palestra grátis sobre a numerologia em sua vida, às 14h.

Horóscopo

Na Nigéria acontecia nesta data a procissão de Eyos, ritual de purificação espiritual
das famílias. As pessoas caminhavam em procissão pelas ruas de Laogs, afastando
as energias negativas com tochas e tambores.

por Tânia Gori

Participe também no Facebook:
www.facebook.com/metrojornalWeb  
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Leitor fala Pergunta  

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metro

@Emanuel8404: Se a criação do
indivíduo (quando criança) for baseada
no respeito, não haverá bullying! 
Os pais são responsáveis, sim.

@pablomichel: Sim. Filhos são o reflexo
dos pais.

@Paulo_Augustto: Não. Acho que 
a ausência de correção por parte 
dos pais é que motiva a violência.

Segundo pesquisa, 70% das crianças envol-

vidas com bullying apanham em casa. Pais

são culpados pela violência dos filhos?

Antifumo 
Os alertas feitos nas campanhas antifumo pare-
cem que não têm funcionado. Fico impressionado
toda vez que passo próximo de alguma escola de
ensino médio, pode ser pública ou particular, com
a quantidade de adolescentes fumando. E sem se
importar com os outros. São menores e fumantes.
Alguém tem que fiscalizar que permite a venda
de cigarros, que é proibida. 
Jefferson M. Adams

Desrespeito
Hoje (ontem), fui vítima da falta de respeito
que alguns motoristas ainda demonstram no
trânsito. Fui completamente molhado depois
que um carro passou em uma poça de água,
no Centro Cívico. Não sei se era um político,
mas pela velocidade, tipo de carro, era um
desses que não se importa com o 'povo' nas
ruas. Minha indignidade só não é maior por-
que não consegui anotar a placa. 
Júlio Cezar de Oliveira
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Espaço de leitura
bonito e organizado

Uma biblioteca completa em casa 
é o sonho dos apaixonados por livros 

Arquiteta mostra como projetar
um ambiente funcional em qualquer
tipo e tamanho de residência

Lugar certo 
para cada um

Uma coleção com mais
de 200 livros forma uma
biblioteca de tamanho
considerável. Para orga-
nizar o acervo, o mais in-
dicado é dividir os títulos
por assunto, contem-
plando as várias áreas do
conhecimento. Em cada
assunto, os livros podem
ser separados por ordem
alfabética. “É interessan-
te uma divisória para

acomodar e separar os tí-
tulos”, diz Fernanda Ne-
grelli, arquiteta. METRO

Na bulha do cotidiano, na-
da como um refúgio parti-
cular de reflexão e leitura
para renovar as energias.
Diferentemente de quando
apenas imóveis espaçosos
podiam sustentar uma boa
biblioteca pessoal, hoje o
ambiente é projetado em
qualquer cantinho da casa.

“Fica elegante na deco-
ração de qualquer residên-
cia. Além do valor senti-
mental dos livros, é ótimo
ter sempre à mão seu patri-
mônio cultural”, afirma
Alice Martins, arquiteta.

Não é difícil ter uma bi-
blioteca em casa. Para isso,
basta um espaço arejado,
poltronas confortáveis, al-
gumas prateleiras ou uma
estante cheia de livros.

De acordo com o arqui-
teto Flávio Butti, a ilumina-
ção deve receber atenção
especial. “Mesclar luz dire-
ta e indireta deixa o local
mais aconchegante. Além
disso, é essencial ter uma
luz pontual sobre a superfí-
cie do trabalho ou direcio-
nada para o local de leitu-
ra”, afirma o arquiteto.

Prateleiras muito altas

dificultam o acesso aos li-
vros, por isso é melhor dei-
xá-los ao alcance das mãos.
O mais indicado é organi-
zá-los na vertical, para evi-
tar que as folhas fiquem
abafadas, causando mofo. 

Acervo

Temperatura e iluminação
inadequadas são as piores
inimigas do acervo. Por is-
so, o mais indicado é man-
ter o ambiente em torno de
20°C. Livros em estantes fe-
chadas ficam mais protegi-
dos, mas é preciso uma pe-
quena passagem de ar para
combater o mofo.

As cores dos móveis e
paredes da biblioteca de-
vem acompanhar a decora-
ção geral da casa, diz Butti.
Em decorações mais con-
servadoras, a arquiteta An-
drea Teixeira indica madei-
ra escura ou carvalho ame-
ricano. Para ambientes
mais descontraídos, a laca
branca pode proporcionar
um belo efeito.

FOTO/DIVULGAÇÃO

FERNANDO.CORREA
@METROJORNAL.COM.BR

“Além de dar um
ar aconchegante, a
biblioteca facilita o
armazenamento e
a visualização dos
livros na casa.” 
FERNANDA NEGRELLI, ARQUITETA

Biblioteca pessoal projetada pelos arquitetos 
Ana Maria Bogar e Ricardo Caminada

casa www.metropoint.com
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Os bons de conserto
Conheça os carros mais fáceis, rápidos e baratos de serem

consertados ao sofrerem batida Ranking elaborado pelo Cesvi
afeta o valor do seguro, além de influenciar os preços das peças

No mercado automotivo, al-
guns modelos têm maior
capacidade de reparação.
Certos carros levam menos
tempo na oficina, além de
contar com consertos mais
rápidos, baratos e simples
de serem concluídos.

O Cesvi Brasil, Centro de
Experimentação e Seguran-
ça Viária, monta anualmen-
te um ranking para estes
modelos. Batizado de Car
Group, o índice avalia cus-
to, tempo e quantidade de
peças trocadas no conserto.

Na semana passada, o
público conheceu os vence-
dores de 2011. As montado-
ras mais premiadas foram
Citroën e Volkswagen, am-
bas com quatro modelos, de
categorias distintas, em pri-
meiro lugar.

No grupo dos hatch com-
pactos, por exemplo, Ci-
troën C3 HB, Volkswagen
Fox e Ford Ka foram esco-
lhidos os melhores amigos
das oficinas. A Volkswagem
também venceu com o no-
vo Polo Sedan (sedã com-
pacto), nova Saveiro cabine
simples (picape compacta) e
novo Space Fox (SW com-
pacto). Já a Citroën empla-
cou os modelos C3 Picasso
(minivan compacta), C4 Pi-
casso (minivan média) e C4
Pallas (sedã médio).  

Para Sergio Rodrigues,
diretor de pós–venda da Ci-
troën, a facilidade de con-
serto dos modelos da marca
é resultado de investimen-
tos tecnológicos na fabrica-
ção das peças. “A tecnologia
dos veículos da montadora
contribui para minimizar o
número de peças danifica-
das em batidas de menor
gravidade”, diz o diretor.

Testes
O índice Car Group é resul-
tado de testes com colisões
frontais e traseiras a 15
km/h em blocos de 32 tone-
ladas. As provas, que se-
guem as normas do conse-
lho internacional RCAR (Re-
search Council for Automo-
bile Repairs), são realizadas
em uma pista do próprio
Cesvi, localizada no bairro
do Jaraguá. O objetivo é ava-
liar os danos causados no
carro após batidas de baixo
impacto.

Depois dos testes, o veí-
culo é levado a uma ofici-
na-padrão para receber o
conserto. De acordo com
Claudemir Rodriguez, ana-
lista técnico do Cesvi, são
três os itens avaliados:
quantidade de peças que
deverão ser reparadas ou
substituídas, tempo que o
carro ficará na oficina e
preço final do conserto.
“Com estes três indicado-
res em mãos, formulamos
um coeficiente e chegamos
ao resultado”, explica Ro-
driguez.

Segundo o analista, o
Car Group leva 40 dias pa-
ra ser concluído e é feito a
pedido das próprias mon-
tadoras, que usam os resul-
tados em campanhas de
marketing e de divulgação.
“Um dos objetivos do Car
Group é levar informação
ao público, que pode usar
o índice quando for nego-
ciar a compra de um veícu-
lo ou até mesmo a aquisi-
ção de um seguro”, afirma
o analista. 

Car Group
influencia
no seguro
Os resultados do índice Car
Group, que indica os melho-
res modelos para reparação,
podem influenciar, inclusive,
os valores dos seguros dos
veículos. Segundo Maurício
Galian, presidente da Comis-
são de Automóvel da FenSeg,
Federação Nacional de Segu-
ros Gerais, o índice de repara-
bilidade é um fator importan-
te na determinação dos pre-
ços das coberturas.

“O Car Group tem efeito
nos valores dos seguros, pois

reflete o índice de reparabili-
dade do veículo. Isso influen-
cia na hora de estipular quan-
to vai custar a cobertura de
cada modelo”, diz Galian.

Um dos objetivos do Car
Group, segundo Claudemir
Rodriguez, analista técnico

do Cesvi, é, justamente, ser-
vir como ferramente para as
companhias de seguro traba-
lharem suas tabelas. 

“Hoje, o Cesi tem embasa-
mento técnico para que as
companhias usem os dados
com confiança. As próprias
montadoras utilizam as infor-
mações no fechamento de
preços de peças e melhorias
nos veículos”, diz Rodriguez.

Mas, embora o índice te-
nha efeito nos seguros dos
veículos, fica difícil saber
exatamente a extensão desta
influência. “Isso é muito am-
plo e varia de acordo com o
peso que a cobertura de da-
nos parciais representa tanto
na região como também no
veículo”, diz Galian. METRO

FERNANDO.CORREA
@METROJORNAL.COM.BR

Bons de conserto

Conheça o ranking Car

Group 2011, que avalia os

carros mais fáceis, baratos

e rápidos de conserto

Hatch compacto

C3 HB (Citroën), Ka (Ford) e
novo Fox (Volkswagen)
Minivan compacta

C3 Picasso (Citroën)
Minivan média

C4 Picasso (Citroën)
Sedã médio

C4 Pillas (Citroën)
Hatch compacto off-road

Sandero Stepway (Renault)
Hatch médio

Bravo (Fiat)
Hatch médio off-road

Sx4 (Suzuki)
Picape compacta

Nova Sandero cabine 
simples (Volkswagen)
Picape média

S10 cabine simples 
(Chevrolet)
Sedã compacto

Novo Polo Sedan 
(Volkswagen)
SW compacto

Novo SpaceFox
(Volkswagen)
SW médio

Mégane Grand Tour 
(Renault)
Utilitário

Transit Furgão Curto (Ford)

“Um dos objetivos
do Car Group é
disponibilizar
dados que sirvam
como base para
determinação de
valores de seguros
para os carros.”
CLAUDEMIR RODRIGUEZ, ANALISTA
TÉCNICO DO CESVI

MARISA CAUDURO/FOLHAPRESS

Índice avalia facilidade de carros 
em serem consertados em qualquer oficina 

Novo Fox: um dos melhores 
em reparabilidade

motor14 www.metropoint.com
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Fabiana Murer bate marca
de 4,85 m e conquista
primeiro ouro do Brasil 
em Mundiais

O técnico Muricy Ramalho
já avisou que ainda sonha
com o título do Brasile-
irão, e que para isso espe-
ra uma performance dife-
renciada do Santos no re-
turno, que começa hoje,
às 21h50.

Para enfrentar o Interna-
cional e começar a recupe-
ração, o Peixe não terá em
campo Arouca e Elano, am-
bos com o mesmo proble-
ma: edema muscular na
coxa esquerda. METRO

Arouca está fora do jogo

GUILHERME DIONÍZIO/FUTURA PRESS

3
esporte
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Brasileirão
20ª rodada

HOJE

CORINTHIANS x GRÊMIO

18h

VASCO DA GAMA x CEARÁ

18h

ATLÉTICO-GO x CORITIBA

20h30

ATLÉTICO-PR x ATLÉTICO-MG

20h30

CRUZEIRO x FIGUEIRENSE

20h30

SÃO PAULO x FLUMINENSE

21h50

BOTAFOGO x PALMEIRAS

21h50

INTERNACIONAL x SANTOS

21h50

AVAÍ x FLAMENGO

21h50

AMANHÃ

BAHIA x AMÉRICA-MG

20h30

Internacional: Muriel;

Nei, Índio, Bolivar e 

Kleber; Guiñazu, Elton,

Oscar e Andrezinho; Dellatorre 

e Leandro Damião. 

Técnico: Dorival Júnior

Santos: Rafael; Pará, Edu

Dracena, Durval e Léo;

Adriano, Henrique, 

Danilo e Paulo Henrique Ganso;

Neymar e Borges.  

Técnico: Muricy Ramalho

Local: Estádio Beira Rio, em 
Porto Alegre, às 21h50Transmissão da Band, às 21h50

KAI PFAFFENBACH/REUTERS

No topo do mundo e no to-
po do pódio. Fabiana Mu-
rer, atleta brasileira de sal-
to com vara, atingiu a
marca de 4,85 m no Mun-
dial de Atletismo de Dae-
gu, na Coreia do Sul, e ga-
rantiu o primeiro ouro da
história do esporte brasi-
leiro na competição. Ela
superou as marcas da ale-
mã Martina Strutz, que al-
cançou os 4,80 m e ficou
com a prata, e da russa
Svetlana Feofanova, que
garantiu o bronze com a
marca de 4,75 m. A russa
bicampeã olímpica da mo-
dalidade Yelena Isinbayeva
decepcionou e não conse-
guiu saltar mais do que
4,65 m. O Brasil ainda não
havia conquistado nenhu-
ma medalha em Daegu.  

“Agora é só felicidade. Eu
tive um ano difícil, que não
foi como esperava por conta
dos meus resultados no co-

meço do
ano. Mas eu
sempre esti-
ve muito
determina-
da para o
Mundial e
me poupei
psicologica-
mente para
isso, sabia
que podia fa-
zer um bom re-
sultado e que ti-

nha
de passar
pelos 4,80 m pa-
ra conseguir a medalha”,
disse a brasileira, ainda co-
memorando o resultado.

A conquista foi emocio-

nan-
te e só

aconteceu após
uma virada de Murer, que
começou atrás de Martina
Strutz por não conseguir, na
primeira tentativa, superar

a marca de
4,80 m. No
entanto, a
brasileira
aumentou
a altura do
sarrafo para
4,85 m e ba-
teu a marca,
deixando a

pressão do la-
do da alemã,

que não conse-
guiu alcançá-la.

A favorita para
vencer a prova, Ye-

lena Isinbayeva,  que
ficou fora do pódio, se

mostrou decepcionada
com o resultado, mas reco-
nheceu a superioridade da
brasileira. “Estou muito
triste, mas tenho que pen-
sar no futuro. O próximo
passo é Londres. Mas a Mu-
rer é uma grande atleta,
que merecia esse título”,
elogiou. METRO RIO

“Eu gosto de
ganhar com
todas as meninas
competindo, gosto
que seja difícil,
gosto de estar lá
fazendo o meu
melhor, assim o
gosto é melhor.”
FABIANA MURER, 30 ANOS

Salto 
inédito 
para a 
glória

Dana White 
elogia lutadores
brasileiros
BONS DE BRIGA. Dana Whi-
te, presidente do UFC, fi-
cou muito empolgado
com a edição realizada
no Rio de Janeiro. Ele
considerou o evento um
marco no país e garantiu:
os melhores lutadores do
mundo são formados
aqui. METRO

Lugano acerta
com o PSG
NOVOS ARES. O Paris Saint-
Germain confirmou on-
tem a contratação do za-
gueiro Diego Lugano,
que chega ao clu-
be francês após
ter defendido o Fe-
nerbahçe, da Tur-
quia, desde 2006.
O capitão da se-
leção do Uru-
guai assinou
contrato de
três tempora-
das com o clu-
be da capital fran-
cesa. METRO

BrevesSantos inicia returno com desfalques
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Mesmo sem repetir as apre-
sentações do início do cam-
peonato, o Tricolor bateu
ontem o Boa Esporte por 2
a 0, na Vila Capanema. O re-
sultado diminuiu a pressão
que vinha das arquibanca-
das, que fez, inclusive, o co-
mando técnico balançar na
última semana.

Bastante modificado por
Roberto Fonseca – com dois
meias de criação e com o
centroavante Giancarlo no
banco –, o time começou o
jogo não conseguindo se
acertar. Apesar disso, no fi-
nal da primeira etapa, o Tri-
color acabou beneficiado
por um pênalti duvidoso e
fez 1 a 0.

O primeiro lance de peri-
go do jogo foi do Boa. Os
mineiros chegaram tocan-
do com liberdade em frente
à área e Ramon chutou de

fora da área, mas errou.
O jogo esquentou a par-

tir dos 40 minutos: pri-
meiro Hernane acertou
uma cabeçada na trave.
Um minuto depois, o juiz
marca o pênalti, depois
que Douglas Packer inva-
diu a área e caiu. Ricardi-
nho bateu bem no canto
esquerdo e converteu. 

No segundo tempo, o

técnico Nedo Xavier colo-
cou mais três atacantes em
campo. Mesmo assim, o Pa-
raná acabou ampliando no
fim do jogo. Nos acrésci-
mos, Gleidson invadiu a
área e bateu forte no canto,
sem chance para o goleiro

Coritiba mantém Edson
Bastos contra o Dragão
O técnico Marcelo Oliveira
definiu o time com o golei-
ro Edson Bastos como titu-
lar para o jogo de hoje, às
20h30, contra o Atlético-
GO. Para o treinador, o lan-
ce do gol do Atlético no
clássico, que causou muito
polêmica, foi uma falha co-
letiva da defesa. “Achei que
ele poderia ter tido uma
ação, mas não só ele como
toda a defesa. Apenas dei
força – ele tem toda a nossa
confiança”, afirmou.

O goleiro também falou
sobre as críticas. “Nunca me
escondi, principalmente na
final da Copa do Brasil,
quando eu falhei mesmo”,
afirmou Edson Bastos.

No Serra Dourada, o Co-
ritiba vai tentar dar o troco
da derrota por 1 a 0 sofrida
em casa para o Dragão no
primeiro turno. Sem Tche-
co, entra o volante Willian,
que tem maior capacidade
de marcação que o vetera-
no. Assim, Marcelo Oliveira

avançará outros volantes.
“A gente forma um meio-
campo diferente. Principal-
mente soltando o Donizete
pela direita e o Gago pelo
lado esquerdo”, diz.

No ataque, quem fica fo-
ra é Leonardo, poupado de
por dores no ombro. Assim,
para a reserva de Bill, o Co-
xa conta apenas com Ander-
son Aquino e Caio Vinícius.
Outra baixa é Geraldo, con-
vocado para a seleção de An-
gola e que só volta na tercei-
ra rodada. METRO CURITIBA

HEULER ANDREY/AGIF/FOLHAPRESS
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Pratas da casa ganham
espaço no Furacão
Enquanto espera reforços, o
técnico Renato Gaúcho vem
promovendo juniores para
o elenco principal do Atléti-
co. Já no jogo de hoje, con-
tra o Galo, na Arena, o ata-
cante Pablo pode estrear no
Brasileirão. No último trei-
no, ele foi testado no lugar
de Edigar Junio. Pablo foi ar-
tilheiro do time na taça BH
com dez gols e tem contrato
de cinco anos com o clube.

Outro júnior que já foi
promovido é Victor Esquer-
dinha, de 19 anos, que está
treinando com os profissio-
nais. Ele ganha espaço com
a momentânea falta de
meias no elenco – Paulo
Baier era esperado para re-
tornar no segundo turno,
mas voltou a se lesionar e
está no departamento mé-
dico. Já Branquinho será
operado amanhã e não jo-
ga mais no Brasileirão.

A partida de hoje, con-
tra um adversário que
também luta para sair da
zona de rebaixamento, é
vista como decisiva para o
Furacão. O time não terá
Edílson e Manoel, suspen-
sos. Eles serão substituídos
por Wagner Diniz e Gusta-
vo, respectivamente.

Depois de quatro jogos
fora, o equatoriano Guer-
rón está recuperado e po-
de ser uma opção para o
jogo. A última partida dele
foi  contra o Flamengo pe-

la Sul- Americana.

Rhodolfo
Termina hoje o prazo para
que a Juventus (ITA), com-
pre Rhodolfo, do São Paulo.
O Furacão tem 50% dos di-
reitos e pode ficar com par-
te dos R$ 18 milhões ofere-
cidos. METRO CURITIBA

Para treinador, falha do Atletiba foi coletiva

DIVULGAÇÃO

Pablo pode jogar

Atlético-Go: Márcio; Ra-

fael Cruz, Gilson, Leonar-

do e Thiago Feltri; Age-

nor, Pituca, Bida e Vítor Júnior; Ju-

ninho e Anselmo.

Técnico: Hélio dos Anjos

Estádio: Serra Dourada,
às 20h30

Coritiba: Edson Bastos;

Jonas, Emerson, Pereira

e Lucas Mendes; Lean-

dro Donizete, Willian, Léo Gago e

Rafinha; Marcos Aurélio e Bill.

Técnico: Marcelo Oliveira

Atlético: Renan Rocha;

Wagner Diniz, Gustavo,

Fabrício e Paulinho; Dei-

vid, Kleberson, Cléber Santana e

Marcinho; Madson e Edigar Junio

Técnico: Renato Gaúcho

Estádio: Arena da Baixada,
às 20h30

Atlético-MG: Renan Ri-

beiro; Mancini, Rever,

Leonardo Silva e Eron;

Pierre, Felipe Souto, Richarlyson e

Caio; André e Guilherme.

Técnico: Cuca

THIAGO.MACHADO
@METROJORNAL.COM.BR

Tricolor finalmente
vence e mira o G4

Tricolor fez as pazes com a torcida na Vila Capanema

HEDESON ALVES / AGÊNCIA GAZETA DO POVO

Depois de perder três dos últimos quatro jogos na Vila,
Paraná vence o Boa, de Varginha Resultado de 2 a 0
tranquiliza torcida e deixa time em quinto na Série B

Paraná: Luis Carlos , Lisa, Cris, Brinner e Lima, Ser-
ginho , Garroni, Douglas Packer (Gleidson)
Wellington (Maycon Freitas); Ricardinho (Jéfferson
Maranhão) e Hernane. Técnico: Roberto Fonseca

• Gol: Ricardinho 44 min ( 1º T), Gleidson 47 min ( 2º T) • Arbitragem:

João Bosco Satiro da Nobrega com Griselildo de Souza Dantas e Kildenn
Tadeu Morais de Lucena • Público e renda: 2 mil pessoas e R$ 34 mil

Boa : Luiz Henrique; Marcelinho, Vinicius Heiss 
(Valdo), Thiago Carvalho e Marinho Donizete ;
Claudinei (Laércio), Moisés (Waldison), Carlos Mag-
no, Ramon e Olívio ; Jheimy. Técnico: Nedo Xavier
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